
 
 
 

Beste ouders, allerbeste kinderen, 
  
 
Coronamaatregelen 
Wat fijn om al die gezichtjes weer terug te kunnen zien. Niks mooier dan een 
lachebek zonder mondmasker. Alle voorgaande corona maatregelen vervallen. 
We blijven wel sterk inzetten op goede verluchting.  
 
  
Aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 

Kinderen van het geboortejaar 2020 kunnen momenteel digitaal aangemeld 

worden. Dit kan via https://lier.aanmelden.in/ Alle info omtrent aanmelden en 

inschrijven vind je op www.naarschoolinlier.be De aanmeldingsperiode eindigt 

op 25 maart 2022 om 17u. De computer zal alle aangemelde kinderen 

ordenen. Hoe dit gebeurt, lees je op dezelfde website  in de rubriek “Hoe werkt 

het”. Begin april ontvang je een e-mailbericht met het resultaat.  

Heb je nieuws ontvangen van de stad. Ga je kind dan inschrijven in de school 
die is toegewezen. De periode om in te schrijven loopt van 19 april 2022 tot en 
met 13 mei 2022. Laat deze periode NIET voorbij gaan! Hopelijk tot binnenkort. 

 

Aperobox 

Hartelijk dank voor jullie bestellingen en steun. Het was een plezier om de apero 

boxen voor jullie klaar te maken en te verdelen … en achteraf ook te proeven.  

 

Oudercontacten 

De oudercontacten in de kleuterschool zijn volop aan de gang. Nu maandag 14 

maart staat deel 2 op de agenda.   

De oudercontacten voor de lagere school staan gepland op donderdag 17 

maart. Hiervoor kan je nog digitaal inschrijven via deze link of via de link op de 

schoolwebsite. Niet vergeten. Er zijn reeds veel plaatsjes ingenomen.  

 

Pedagogische studiedag 
Nu woensdag 16 maart zal de school gesloten blijven. Die dag is er een 
pedagogische studiedag voor juffen en meesters. 
 
 
Leerlingenraad 
Donderdag 10 maart zijn we eindelijk kunnen starten met de leerlingenraad. De 
vertegenwoordigers van onze leerlingen zijn (3BT) Jesse, Louis, Süleyman en 
Kato Leyzen, (4C) Emir, Perle, (4I) Emmerik, Ine, (5SV) Kamiel, Jutta, (5ST) Blake, 
Enora, (6L) Yagiz, Ayesha, (6R) Lester en Noor. Wij wensen hen heel veel succes.  
De eerste vergadering was alvast erg dynamisch en inspirerend. De verslagen 
plaatsen we binnenkort op de schoolwebsite.   
 
 
Interne wissel 
Na de krokusvakantie starten we met een wijziging in het vierde leerjaar en de 
zorg in de bovenbouw. Juf Inge zal de zorg in 4, 5 en 6 voor haar rekening 
nemen. Meester Jochen wordt titularis in 4I en zal voltijds de vierdeklassers met 
de beste zorgen omringen. We wensen meester Jochen en juf Inge heel veel 
succes en veel plezier.  
 
Fluo 
Tot 1 maart zijn de fluohesjes verplicht op school. De (meeste) kinderen deden 
dit uitstekend. Proficiat hiervoor. Vanaf nu is het niet meer verplicht, maar 
natuurlijk nog wel toegelaten.  
Krokus pokus pats 
Binnenkort krijgt elke klas vanwege het oudercomité een bloembak en een zak 
potgrond. De kinderen en juf of meester kiezen zelf de bloemen en plantjes voor 
hun klasbloembak. Zodra de bak gevuld is verschijnt deze op de speelplaats en 
wordt hij verzorgd door de klas. Zo duiken we samen de lente in. Een topidee 
van het oudercomité en de werkgroep speelplaats/MOS (milieu op school). 
 
Fietsenstalling 
Nu de zon weer komt piepen, komen er ook veel meer kinderen met de fiets 
naar school. Knap is dat. Dit betekent ook dat we hiervoor meer parkeerplaats 

https://lier.aanmelden.in/
http://www.naarschoolinlier.be/
https://forms.gle/94tyHGZYDvagSmKw6


nodig hebben. Gelieve daarom geen fietskarren of kinderwagens meer achter 
te laten in de fietsenstalling Planeetstraat. Dankjewel, hiervoor.  
Op de speelweide blijft reeds enkele weken een blauw/zwart fietsje staan (een 
fotootje via deze link). Wie is dit fietsje vergeten? 
 
Actualiteit 
Ook de kinderen zijn erg meelevend met de actualiteit in Oekraïne. Ze willen 
deze mensen erg graag steunen. Daarom trekken we op dinsdag 22 maart onze 
loopschoenen aan en organiseren een sponsorloop t.v.v. Oekraïne. Want onze 
kinderen hebben een groot hart en snelle benen. Topidee, kids! 
Het vijfde leerjaar neemt nog een extra initiatief. Zij verkopen op 24 maart 
hotdogs. Alle kleine beetjes (hap, hap,…) helpen. Smakelijk.    
 
Boekstart in Het Spoor 
Leesplezier en boekenpret voor baby’s en peuters ?! Ja, hoor, want ook zij 
vinden het geweldig om boeken te ontdekken.  Op woensdag 27/04 tussen 
9:00 en 12:00 nodigen we alle baby- en peuterbroertjes/-zusjes met mama of 
papa, oma of opa, uit om te komen genieten van heerlijke boeken.  Ook onze 
jongste kleuters zullen met hun juf een bezoekje brengen aan onze pop-up 
bibliotheek.  Meer info volgt later, maar wij kijken er nu al naar uit ! 
 
Wij wensen wij iedereen een gezond, zorgeloos en zonnige tweede deel van 
het schooljaar toe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maandag 7 maart Start aanmelden schooljaar 22-23  

Maandag 7 maart Medisch onderzoek 6R 

Dinsdag 8 maart Medisch onderzoek 6R 

Dinsdag 8 maart  Oudercontacten kleuters 

Donderdag 10 maart Leerlingenraad 

Vrijdag 11 maart Zwemmen schapen, 5, 6 en 3 

Maandag 14 maart Oudercontacten kleuters 

Woensdag 16 maart Ulama 2de lj. 

 Geen school: pedagogische 
studiedag 

Donderdag 17 maart Oudercontacten lagere school 

Vrijdag 18 maart Zwemmen muizen, 1, 2 en 4 

Dinsdag 22 maart Vergadering oudercomité 

Dinsdag 22 maart namiddag Sponsorloop tvv Oekraïne 

Donderdag 24 maart Hotdogverkoop 

Vrijdag 25 maart Zwemmen muizen, 5, 6 en 3 

Maandag 28 maart Naar de binnenspeeltuin 
(kleuters) 

Dinsdag 29 maart Sportdag kleuters 

Donderdag 31 maart OKAN-klas naar het 
muziekinstrumentenmuseum 

Vrijdag 1 april  Doe dagen 5 en 6 Nekker Mechelen 

 Zwemmen 1, 2 en 4 
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